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Doel en werkwijze van de Downsell

Doel: het aanbieden van een goedkoper aanbod waardoor mensen
alvast kennis maken met jou en de waarde zien wat jij kan bieden. 
De kans bestaat dat zij op een later tijdstip wel voor jouw hoofd
aanbod kiezen. 

Als je een workshop, presentatie, webinar of challenge geeft, doe je
daarna een aanbod. Een aanbod dat het beste aansluit bij jouw
doelgroep en waar die workshop over ging. Niet iedereen koopt, dat
weet je. Maar sommige mensen kopen ook niet omdat het op dat
moment nog te groot, te vroeg of te spannend is.

Wat dan heel goed kan werken is een downsell. Dat is de verkoop
van een dienst die substantieel lager ligt dan je oorspronkelijke
aanbod, maar wel logisch is voor je doelgroep en waar ze op dat
moment staan.
Je doet dit aanbod ná de deadline van je eerste aanbod en in de 
e-mail leg je ook uit waarom je voor hem/haar mogelijk iets anders
interessants hebt.

Voorbeeld:

‘Misschien vind je het nog te spannend om de grote stap te nemen’.
Of ‘ben je er nog niet klaar voor om tijd te investeren in … omdat je …. ‘
Vervolgens bied je in die e-mail een downsell aan. Wederom met een
deadline, maar minder kort dan je deadline vanuit je
workshop/webinar. Dat is namelijk een dienst die je niet zelf
mondeling hebt toegelicht. Dus waar de gemiddelde deadline naar
een workshop/webinar idealiter 24 of 48 uur is, kan deze deadline
bijv. een week zijn. Uiteraard dien je wel opvolging te geven tot die
deadline.

Wat kan een interessante downsell zijn?

Het mooiste is natuurlijk dat je iets hebt wat al in je aanbod zit. 
Zo heb ik na een aanbod van € 1.997,- een keer een downsell
gedaan naar een andere online training voor € 497,-. 
Dit was een training die een onderwerp besloeg die voor die
doelgroep ook interessant was en niet ‘kannibaliseerde’ op mijn
oorspronkelijke aanbod. Zo hield ik de weg ‘open’ voor deze
mensen om daarna alsnog (op een later tijdstip) mijn hoofd aanbod
te kopen.



De extra verkopen vanuit die downsell dragen bij aan een mooie
extra omzet, die ik anders was misgelopen. En daarbij weet ik uit
ervaring dat mensen na het volgen van een training, vaak nog meer
de waarde zien van wat ik kan bieden, dus leidt het daarna tot weer
extra verkopen.

Maar ik heb ook een paar keer geëxperimenteerd met een aanbod
voor een (online) workshop van € 27,-. 
Op die manier volgen de mensen na een webinar een workshop (en
komen ze dus nog dichter bij mij) waar ze nog meer zien en voelen
dat zij dit aanbod nodig hebben. Daarna deed ik alsnog het aanbod
van € 1.997,-. 

Dus de downsell op zich leverde niet echt omzet op, maar het
voordeel was dat deze mensen nog net even meer ‘van mij’ nodig
hadden om het besluit te nemen.


